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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 66 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Градови на удару. Руске трупе су вишецевним бацачем ракета Ураган напали насеља у 
Дњепропетровској области. Руске трупе су гранатирале Харков  16 пута, укључујући два пута из 
бацача ракета БМ-21 и БМ-27. Током дана, окупатори су наставили да гранатирају Харков, насеља 
Боходуховског, Изјумског и Лозивског округа, при чему је једна особа погинула, а пет је повређено. 
Руски хеликоптер је гранатирао Сумски регион са 30 невођених пројектила. Руска офанзива у 
области Луганска фокусира се на заузимању Рубижна и Попасне. Оштећене су две школе и 20 
стамбених кућа. Два аутобуса за евакуацију су гранатирана при напуштању градова. У Херсонској 
области борбе се настављају на целој територији. Експлозије су резултирале мноштвом 
уништених кућа и повређених људи. Регион Доњецка је нападнут широм линије фронта 
ваздушним и ракетним ударима и артиљеријом. Неуспешни покушаји руског продора забележени 
су у градовима Мариинка, Краснохоривка и Новомикхаиливка. Ситуација у Мариупољу и даље је 
критична – информишите се о животу у Азовсталу у овом видеу. Ситуација у селима која се 
граниче са Миколајевом, Снигуровком, Зеленодолским и Кривим Рогом и даље је критична. 
 
Градови под окупацијом. У Херсонској области су самопроглашене снаге почеле да исплаћују 
пензије локалном становништву у рубљама. Реторика у вези са псеудореферендумом се 
променила. Сада самопроглашени начелник Херсонске регионалне војне управе каже да не 
намеравају да одрже референдум, односно да се радило о фабрикацији Кијева. 
 
Према извештајима украјинских новинара пројекта „Шеме“ радија Слобода, руске снаге планирају 
да на украјинским територијама које је окупирала руска војска пласирају квазиформацију под 
називом „Јужни Рус“ (Yuzhnaya Rus). У пресретнутом документу под насловом „Манифест 

Јужноруског народног већа“ наводи се да је такозвани „Јужна Рус“ „наследник Кијевско-
новгородске Русије и Запорошке Сечи“, такозване „Нове Русије Катарине Велике“ и СССР. На 
основу метаподатака документа утврђено је да је у развој таквог сценарија укључено руководство 
владајуће партије „Јединствена Русија“. 
 
Спољна политика. Председници Русије и Украјине прихватили су позиве Индонезије да учествују 
на самиту Г20 у новембру. САД су се успротивиле Путиновом учешћу. Норвешка ће затворити 
своје границе и луке за руске камионе и бродове придруживањем санкцијама ЕУ уведеним због 
рата у Украјини. Немачка неће блокирати ембарго ЕУ на нафту из Русије, изјавио је вицеканцелар 
и министар економије Немачке Роберт Хабек. 
 
Људска права. Украјински тужиоци даље идентификују случајеве ратних злочина и мучења 

цивила на ослобођеним територијама након руске окупације. Органи реда већ су идентификовали 
1187 тела цивила из Кијевске области који су погинули услед дејстава руске војске, каже 
омбудсманка Украјине. Од тога је 412 тела мучених и убијених становника Буче. Током дана у 
Кијевској области пронађено је 26 тела. Настављају се радови на рашчишћавању рушевина и 
потрага за погинулима. Више од 200 људи се и даље води као нестало. У Тростјанцу у Сумској 
области, истражитељи су документовали око 20 случајева мучења локалног становништва од 
стране руске војске. 
 
Здравствена сигурност. Украјина је поднела званично обраћање регионалном шефу Светске 

здравствене организације позивајући на хитан састанак о утицају руске инвазије на здравље и 
здравствену заштиту, навела је агенција Ројтерс у петак. Писмо је потписало још око 38 чланица 
из европског региона агенције, укључујући Француску, Немачку и Британију. Раније је СЗО 
забележила око 177 напада на здравствене установе и инфраструктуру у Украјини, што је довело 
до 73 смрти од почетка руске инвазије. 
 
Црква 'изван' политике. Одбрамбена обавештајна служба Министарства одбране Украјине 
објавила је списак свештенства Руске православне цркве који су војници руске Пропагандне 
армије. Списак броји око 245 свештеника. Свештенство Руске православне цркве оправдава руску 
агресију и геноцид над украјинским народом и позива своју паству da да се прикључи редовима 

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342867/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342867/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342945/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342945/
http://t.me/luhanskaVTSA%20/2122
http://t.me/luhanskaVTSA%20/2122
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-29/indonesia-invites-ukraine-russia-presidents-to-g-20-summit
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-29-22/h_502968060f59e97ecfa2e450d8985995
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-28/ukraine-latest-biden-to-speak-on-ukraine-unilever-s-warning
https://t.me/denisovaombudsman/5595
https://t.me/denisovaombudsman/5595
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-seeks-urgent-who-meeting-impact-invasion-health-2022-04-29/
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руских окупационих снага. Добили су јасна упутства да код родитеља и рођака младих Руса агитују 
за потписивање уговора о служењу војног рока. 
 
Најновије анкете. Рејтинг група је представила резултате недавног деветог националног 

истраживања: оцена међународног партнерства. 80% испитаника верује да се ствари у Украјини 
крећу у добром правцу. Само 10% се није сложило са овом оценом, док још 10% није могло да да 
процену. Током протекла два месеца, став Украјинаца према лидерима Пољске, Уједињеног 
Краљевства, Сједињених Држава, Турске, Литваније и Француске значајно се побољшао. 92% 
испитаника има позитиван став према пољском председнику Дуди, 87%, према британском 
премијеру Џонсону, 86%, према америчком председнику Бајдену, 76%, према турском 
председнику Ердогану, 75%, према председнику Литваније Науседи и 75% према француском 
председнику Макрону. Према председници Европске комисије Урсули фон дер Лајен позитиван 
став има 66 одсто испитаника. 
 
Предлози за читање. 

● Како је Зеленски свету дао јеврејског хероја – The Atlantic – „Док украјински председник глобално 
плени својом храброшћу, он нуди подсећање на продоре које су Јевреји из источне и 
централне Европе направили у превазилажењу свог статуса вечних аутсајдера.“ 

● На трагу руских ратних злочина – The New York Times (nytimes.com) – „Људмила Денисова, 
највиши украјински званичник за људска права, одлучна је да исправи историјске грешке и 
осигура да Руси буду позвани на одговорност“. 

● Дигитална битка Украјине са Русијом не одвија се према очекивањима | WIRED - Неки 
сматрају да су активности украјинске ИТ војске контроверзни, а други да се ради неким од 
најиновативнијих приступа борби у рату. Прочитајте више о сајбер рату у чланку. 

Викенд подкаст. Украјински дипломата о будућности руске агресије | The New Yorker. Сергеј 
Кислица, стални представник Украјине при Уједињеним нацијама, кључни је глас Украјине у УН. 
Сваки његов говор погодан је за цитирање, а Твитер профил пун ироније упућене Русији. 
Послушајте његов недавни интервју за Њујоркер. 
 
Статистика. 

● Током два месеца рата Русије против Украјине, агенције за спровођење закона примиле су 
више од 7.000 извештаја о нестанцима. Око половина је била предмет истраге, кажу у МУП-
у. 

● 2.829 погинулих, укључујући 205 деце, и 3.180 повређених, укључујући 303 деце, према 
најновијим подацима УН о цивилним жртвама у контексту руског оружаног напада на 
Украјину. Највише страдалих је узроковано гранатирањем и ваздушним нападима. Сматра 
се да је стваран број жртава много већи. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске 
на дан 30. априла 2022. у 10 часова: људство – око 23.200, тенкови ‒ 1.008, оклопна возила 
‒ 2.445, артиљеријски системи – 436, вишецевни бацачи ракета – 151, противваздушни 
системи – 77, летелице са фиксним крилима – 190, хеликоптери – 155, неблиндирана 
возила – 1.701, чамци и лаки чамци – 8, цистерне за гориво – 76, УАВ операционо-тактичке 
беспилотне летелице – 232, специјална опрема – 32, мобилни системи балистичких ракета 
кратког домета – 4. Такође пратите интерактивни приказ руских губитака. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● веб-сајт хуманитарне помоћи (хелп.гов.уа) 
● Подржите пекару „Добар хлеб за добре људе“ са седиштем у Кијеву која запошљава 

особе са менталним инвалидитетом и обезбеђује хлеб грађанима Кијева који су 
остали у граду. 

● Подржите хуманитарни центар поред вас. 
● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним 

медијима, са локалним медијима или ширењем овог кратког ажурирања. 
● Претплатите се на наша дневна ажурирања на Твитеру и нашој веб страници. 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више 

информација овде. 

https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/devyatyy_obschenacionalnyy_opros_ocenki_mezhdunarodnogo_partnerstva_26_aprelya_2022.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/02/zelensky-ukraine-president-jewish-hero/622945/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2E7-RqesEmZ6DGGzxm1JlCSp6hdiEMqINHQaVtnXpn6hjkjWe74j06oE4
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/02/zelensky-ukraine-president-jewish-hero/622945/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2E7-RqesEmZ6DGGzxm1JlCSp6hdiEMqINHQaVtnXpn6hjkjWe74j06oE4
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/europe/on-the-trail-of-russian-war-crimes.html?searchResultPosition=1
https://www.wired.com/story/ukraine-russia-digital-battle/
https://www.newyorker.com/podcast/the-new-yorker-radio-hour/a-ukrainian-diplomat-on-the-future-of-russian-aggression
https://ukraine.un.org/index.php/en/179405-ukraine-civilian-casualties-27-april-2022
https://minusrus.com/en
https://help.gov.ua/
https://eng.goodbread.com.ua/
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/
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Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

 


